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Bakgrund

I Landsbygdsprogrammets axel 2 Förbättra miljön och landskapet
betalas idag ersättningar för miljövänligt jordbruk till jordbrukare om
dessa ingår femåriga åtaganden.
Brukare med ett femårigt åtagande har hittills kunnat ansöka om ett
nytt femårigt åtagande då det tidigare åtagandet har löpt ut. Detta
innebär att brukare som har ett åtagande som löper ut 2011 och 2012
skulle kunna ansöka om ett nytt åtagande med startår 2012 respektive
2013. Dessa åtagande skulle i så fall löpa långt in i nästa programperiod
som startar 2014. Detta skulle kraftigt begränsa flexibiliteten inför den
kommande programperioden.
Till bilden ska också läggas att förutsättningarna för nästa
programperiod inte är kända, varken avseende inriktning eller
budgetutrymme.
Ändring

Ändringen innebär att åtagande för miljövänligt jordbruk i axel 2 inte
begränsas till femåriga åtaganden utan åtagandens längd kan vara
mellan 5 och 7 år vilket Rådets förordning (EG) 1698/2005 om stöd för
landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling medger.
Innebörd

Miljöåtagande som löper ut 2011 och 2012 kommer att kunna förlängas
om brukaren så önskar t o m 2013. Tillämpningen av
programändringen kommer att bli att brukare som avstår från
förlängningen inte kan ansöka om ett nytt femårigt åtagande inom
samma ersättningsform 2012 eller 2013.
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Möjligheten att ansöka om femårsåtaganden under resten av
programperioden kommer att kvarstå för brukare som inte sedan
tidigare är anslutna till en ersättningsform.
Åtaganden som ingås 2010 och framåt kommer att löpa in i nästa
programperiod, men omfattningen begränsas påtagligt genom den nu
föreslagna programändringen.
Ett fåtal insatser kommer att undantas från möjligheten till
förlängning beroende av dessas utformning. I vissa fall innefattar
åtagandet engångsvisa kostnader som har fördelats över en
femårsperiod vilket omöjliggör en förlängning på samma villkor och
med samma ersättningsnivå som under de fem första åren. I några fall
är villkoren så utformade att det inte lämpar sig att förlänga
åtagandet.

